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ocê consegue imaginar por que um grupo 
de mulheres se reuniu em pleno sábado de 
manhã? Não ache que foi apenas para colocar 
o papo em dia ou falar sobre coisas do cora

ção. Elas se reuniram para aprender a resolver coisas 
de suas próprias casas, durante um curso oferecido 
pela Tigre, multinacional brasileira que fabrica tubos, 
conexões e acessórios em PVC. 

Sabe aquele "pinga-pinga" no chuveiro ou aquele 
mau cheiro na cozinha? Pois é, 14 mulheres reunidas 
aprendendo a como se virar para quando um problema 
hidráulico acontecer em suas residências. E, se você 
acha que isso tudo é balela, nós, da revista Liderança, 
fomos até lá para comprovar que realmente elas esta
vam fazendo um curso para se tornarem mulheres mais 
eficientes dentro de casa. 
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A consultora técnica Clarice de Oliveira Domingues 
explica como funciona. "Entre, fique à vontade", diz ela, 
fazendo o convite para a participação no curso. "Escolha 
um lugar para sentar. Nas mesas, há todos os produtos 
com os quais nós trabalhamos. A cada explicação, será 
feita uma demonstração. Por exemplo, quando passar
mos pela parte de descobrir o 'pinga-pinga' do chuveiro, 
você vai aprender sobre todas as peças que compõem o 
chuveiro e como pode resolver o problema", ilustra a 
consultora. 

Entre risos e comentários, as participantes estavam 
realmente prestando atenção a todos os movimentos e 
explicações possíveis. "Ah, então é por isso que a minha 
cozinha está com aquele cheiro" e "Agora eu já sei que 
não devemos jogar óleo de cozinha ou água quente no ralo 
da pia" foram alguns dos comentários feitos por elas. 

Durante duas horas, elas aprenderam desde como conser
tar um chuveiro a evitar vazamento na caixa d'água. "Hoje, 

o nosso consumidor final 
nem sempre é o homem, 
as mulheres começaram a 
ter esse interesse também. 
Temos diversos cursos 
para os dois. Esse aqui é 
especial para elas porque, 
como você viu, o interesse 
é muito grande. E agora o 
objetivo da Tigre é ensinar 
a todos os clientes como 
usar seus produtos. Além 
disso, disponibilizamos a 
linha '0800' da empresa 
para esclarecer qualquer 
tipo de dúvida", explica 
Clarice. 

A l é m de vender, você tem que ensinar 
A Tigre entendeu que os treinamentos não devem ser 
feitos apenas para quem revende seus produtos, mas 
para quem compra também. Foi com esse objetivo que, 
em abril deste ano, a empresa começou a aplicar vários 
cursos para clientes pelo País inteiro. 

O gerente de marketing e vendas, Giancarlo Minoietti, 
acredita que ajudar o cliente a resolver seus problemas 
é também uma das responsabilidades da empresa. "Em 
todos os nossos cursos, o objetivo é capacitar o pessoal. 
No caso desse curso para mulheres, o que queremos é 
ajudá-las a resolver os problemas, para que possam sa
ber o que fazer no dia a dia, tanto na hora de consertar 
alguns reparos domésticos como na hora de contratar e 
acompanhar o trabalho de um profissional", afirma. 

Érica Daniele dos Santos, participante do curso, comenta 
o quanto ficou surpresa. "Lá em casa não há homem e 
minha mãe e eu não sabemos mexer nessas coisas. Deci
dimos vir, mas não achei que fosse algo tão explicativo. 

Foi muito legal. Pude aprender a fazer várias coisas. Boa 
essa iniciativa da Tigre, uma solução para as mulheres", 
comenta. Assista na íntegra ao depoimento da cliente 
em nosso site: www.lideraonline.com.br. 

Motor Pink 
Não foi só a Tigre que já revolucionou no quesito aten
ção ao cliente. A concessionária Ford Center também 
aposta na ideia. Quem explica melhor é a supervisora de 
marketing, Gilsilene Vici l l i . "Para a mulher, o fato de ir 
a uma oficina é desconfortante, porque é um ambiente 
masculino e o linguajar é técnico. No entanto, hoje a 
nossa realidade é de que muitas mulheres decidem pe
la compra dos veículos e cada vez mais frequentam as 
oficinas", reconhece. 

O curso geralmente é feito durante a manhã de um 
sábado e é dividido na parte teórica e na parte prática. 
Primeiro, as mulheres aprendem a impor tânc ia de 
cada peça de um carro e depois começam a resolver os 
problemas relacionados a essas peças. "A Motor Pink é 
uma ação de relacionamento na qual o objetivo não é 
vender nem incentivar a troca do veículo. Desejamos 
que as mulheres tenham suas dúvidas sanadas e que, 
a partir desta manhã , a relação com seus veículos seja 
diferente", justifica. 

Gilsilene acrescenta que o retorno é muito bom. "As 
mulheres não precisam ter somente um carro Ford para 
participarem, além disso, o curso é gratuito, o que gera 
grande demanda. Depois mantemos um contato com 
todas as participantes através das redes sociais com 
envio de fotos, dicas, datas do próximo curso e também 
recebemos elogios, dúvidas e sugestões", evidencia. 
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http://www.lideraonline.com.br


N ã o é só marketing, é se importar com o cl iente 
Para Lucas Chiminazzo, consultor, palestrante e diretor 
da LC Consultoria, essa aproximação que as empresas 
estão tendo com os seus clientes é excelente. "Esses cursos 
não são só uma estratégia de marketing, as empresas 
já entenderam que é fundamental se importar com o 
cliente. E é legal para a marca também, pois diferencial 
gera mídia, que automaticamente gera diversos comen
tários e faz a empresa virar referência", afirma. 

Já, para Renato Romeo, sócio-fundador da Sale 
Solution Desenvolvimento de Vendas, ações como essa 
levam ao que todas as marcas almejam: que é o fato 
de serem lembradas pelos seus consumidores. "Não 
é errado criar uma estratégia para se aproximar dos 
clientes, mas não podem se esquecer da ética e since
ridade", observa. 

Romeo explica que 
o mercado está cada vez 
mais concorrido e, por 
isso, educar os clientes é 
um grande diferencial. 
"O que as empresas têm 
que entender é que não 
dá mais para ficar só 
olhando para a concor
rência. Quando você faz 
isso, acaba sendo igual às 
outras empresas. O que 
deve ser feito é pensar e 
criar uma aproximação 
maior com o seu público. 
É fazer seus consumi
dores sentirem que sua 
empresa se importa, que 
ela está preocupada em 

resolver os problemas dele e, claro, que o cliente possa 
sentir emoção de ser o seu cliente, de estar comprando 
de você, da sua empresa. Eu duvido de que os clientes da 
Tigre e da Ford vão se esquecer desses cursos", aposta. 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 7, n. 82, p. 44-46, set. 2011. 




